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De gröna näringarna är viktiga för Sverige!
Att driva företag inom de gröna näringarna är komplext. Över 25
myndigheter har regelverk som direkt eller indirekt påverkar jord- och
skogsbrukaren på gårdsnivå.
Nu är det viktigare än någonsin att vi tillsammans arbetar för en ökad försörjningstrygghet och för att stärka företagandet på landsbygden. Covid-19-pandemin
har tydligt visat hur sårbara vi är. Därför är det extra viktigt med övergripande
främjande- och förenklingsuppdrag för myndigheterna samt att ingå i arbetet
med livsmedelsstrategin.
LRF har under 2021 gjort en genomgång av flertalet myndigheters regleringsbrev och myndigheternas förordningar med instruktioner. Årets genomgång
visar att merparten av myndigheterna inte har i uppdrag att verka för en
svensk försörjningstrygghet eller delta i den gemensamt politiskt beslutade
livsmedelsstrategin.
De gröna näringarna är viktiga för Sverige! Vårt jordbruk har ett lägre klimatutsläpp
än många länder i EU. Utan våra bönder har vi ingen möjlighet att nå flera
uppsatta miljömål. Våra bönder gör så att landsbygden lever genom att erbjuda
ett varierande utbud av arbetstillfällen. Men vi kan mer!
Vi kan öka vår produktion av svenska livsmedel, råvaror och tjänster men för att
göra det behöver vi jobba tillsammans med myndigheterna. Ambitionerna om
en ökad livsmedelsproduktion samtidigt som relevanta miljömål nås behöver
avspeglas i skrivningarna i regleringsbrev samt instruktioner.
Varsågod, här finns skrivningarna som bidrar till att förbättra konkurrenskraften
samtidigt som vi gemensamt når en hållbar utveckling i de gröna näringarna.

Palle Borgström
Förbundsordförande, Lanbrukarnas Riksförbund
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Prioriterade myndigheter
Livsmedelsverket
• Förslag regleringsbrev:

Livsmedelsverket ska bidra till målet för det strategiska området konsument
och marknad i Sveriges livsmedelsstrategi genom att informera, upplysa om
svenskproducerade livsmedel i fråga om livsmedelssäkerhet, miljöpåverkan,
djurvälfärd, antibiotikaanvändning, samt vikten av svensk primärproduktion som
samhällsviktig funktion. Myndighetens arbete och uppdrag med den nationella
livsmedelsstrategin ska genomsyra hela organisationen.
• Förslag förordning:

Nytt tillägg: 2 § 11 Livsmedelsverket ska främja utvecklingen av en
konkurrenskraftig och hållbar livsmedelsproduktion.
Föreslår förändringar redovisade i fetmarkerad text:
1 § Livsmedelsverket har som förvaltningsmyndighet för livsmedelsfrågor till
uppgift att i konsumenternas och livsmedelsföretagens intresse arbeta för säkra
livsmedel, redlighet i livsmedelshanteringen och hållbara* matvanor.
* Hållbarhet ska innefatta alla tre dimensioner av begreppet. Det vill säga ekonomisk,
miljömässig och social – där hälsa ingår – hållbarhet.

Skogsstyrelsen
• Förslag regleringsbrev:

Skogsstyrelsen ska åtnjuta förtroende och myndighetens verksamhet ska präglas av
en hög rättssäkerhet. Som ett led i detta ska Skogsstyrelsen säkerställa att den nya
förvaltningslagen (2017:900) som trädde i kraft i juli 2018, får fullt genomslag i
myndighetens verksamhet.

Naturvårdsverket
• Förslag regleringsbrev:

Naturvårdsverket ska i nära samarbete med Statens jordbruksverk och de areella
näringarna ta fram vilka konsekvenser som EU-kommissionens förslag till
biodiversitetsstrategi kan få för den nationella livsmedelsstrategin men även för
företagandet inom de areella näringarna generellt.
• Förslag förordning:

Nytt tillägg: 3 § 23 Naturvårdsverket ska främja utvecklingen av en
konkurrenskraftig och hållbar livsmedelsproduktion.
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Länsstyrelsen
• Förslag regleringsbrev:

Länsstyrelsen ska gemensamt med Naturvårdsverket förbättra arbetet med
älgförvaltningen så att uppsatta effektmål nås.
• Förslag förordning:

Nytt tillägg: 2 § Länsstyrelsen ska verka för att det egna länet bidrar till
försörjningstrygghet inom livsmedelsproduktion och insatsvaror. Att regionalt
främja en bibehållen primärproduktion som är anpassad efter regionala
förhållanden och i sitt område bidrar till levande landsbygd, miljömål samt tryggad
försörjningsgrad så att produktionen inte koncentreras till ett fåtal områden.
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Skrivningar till myndigheter
Arbetsmarknadsdepartementet
Arbetsförmedlingen
• Regleringsbrev
Förslag på uppdrag 1:

Den reformering av Arbetsförmedlingen som nu genomförs behöver fullföljas.
Motivering:

Reformeringen av Arbetsförmedlingen har delvis varit trevande med en hel del
ifrågasättande och friktion gentemot kommunernas AME-verksamhet. Både för
livsmedelsstrategins genomförande och den gröna sektorns utveckling är det
angeläget att reformeringen fullföljs och att rollerna klargörs. För de gröna
näringarna är det angeläget att utrymme skapas för specialiserade matchningsföretag som klarar av sektorns kompetensförsörjning.
Förslag på uppdrag 2:

Utveckla den digitala infrastruktur som skapats med standardiserade begrepp för
arbetskraftsmatchning.
Motivering:

Det har på kort tid utvecklats en digital infrastruktur på arbetsförmedlingsområdet som underlättar för arbetsgivare att söka arbetskraft. Viktigt för att få
rätt kompetens till rätt företag är att matchningen fungerar och att kvaliteten på
urvalet blir rätt. I dag är det inte sällan många sökanden till utannonserade jobb
i sektorn, men väldigt få som har rätt kvalifikationer. Databaserna är alldeles för
oprecisa för att fungera för ett aktivt urval. Det saknas standardiserade begrepp
som effektiviserar arbetskraftsmatchning och underlättar arbetsgivarnas urval.

Arbetsmiljöverket
• Regleringsbrev
Förslag på uppdrag:

Arbetsmiljöverket bör utreda att införa tjänstedesignprojektet även inom arbete
med kontroll och inspektion.
Motivering:

Arbetsmiljöverket har haft ett projekt med tjänstedesign men behöver se om
det kan föras över på ytterligare områden. Ett uppdrag med koppling till det
tjänstedesignsprojekt som verket drivit kring arbetsmiljöförbättringar på lantbruk
önskas. Det förhållningssätt och den metod som användes i det projektet
behöver föras över till kontrollsidan för att öka förståelsen för behoven som styr
arbetsmiljöarbetet inom lantbruket.
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Miljödepartementet
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande
• Regleringsbrev
Förslag på uppdrag:

Formas bör få ytterligare förtydligande att bidra till att förverkliga
livsmedelsstrategins förstärkning av den behovsmotiverade forskningen, med
ökat fokus på produktivitet. Det bör ske genom att utforma utlysningar gentemot
livsmedelsstrategins mål, kräva att behovsägare ska vara delaktiga i ansökning och
beviljade forskningsprojekt, samt väga branschbehov tyngre vid bedömning av
ansökningar (det gäller både inom forskningsprogrammet för livsmedel och övriga
utlysningar).
Motivering:

Formas har uppdrag att finansiera forskning som har bäring på det gröna
näringslivet, dock saknas en tydlig hänvisning till den nationella livsmedelsstrategin och dess mål. Genom att förtydliga att Formas har ett delansvar för
att nå strategins mål, får forskningsrådet vägledning i hur utlysningar och
ansökningsbedömningar bör utformas.
• Förordning
Förslag på förändring:

Föreslår förändring redovisad i fetmarkerad text:
7 § Forskarrådet består av en ordförande, myndighetschefen och elva andra
ledamöter. Minst en ledamot ska bestå av en näringslivsrepresentant från miljö,
areella näringar och samhällsbyggande. För varje ledamot, utom ordföranden och
myndighetschefen, ska det finnas en personlig ersättare. Forskarrådet utser inom
sig en vice ordförande.
Motivering:

För att säkerställa relevans för ansvarsområdena, bör en större andel av
forskarrådet (styrelsen) bestå av näringslivsrepresentanter från areella
näringar, miljö och samhällsbyggnad. (I dag består rådet av akademiker,
myndighetspersoner samt en person från Världsnaturfonden).

Havs- och vattenmyndigheten
• Regleringsbrev
Förslag på uppdrag:

Natura 2000
I arbetet med miljökvalitetsnormer för vatten och Natura 2000/artskydd ska Havsoch vattenmyndigheten samarbeta med Statens jordbruksverk, och i linje med en
sammanhållen landsbygdspolitik, engagera lantbrukets företrädare i myndighetens
bidrag med att uppfylla den nationella livsmedelsstrategin.
Motivering:

Med anledning av att HaV arbetar med en vägledning om att fastställa
miljökvalitetsnormer för vatten i överensstämmelse med bevarandemålen för
Natura 2000, samt EU-kommissionens förslag i Green Deal/biodiversitetsstrategin
krävs en förankring i lantbruket för att inte äventyra målen i den nationella
livsmedelsstrategin.
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Kemikalieinspektionen
• Regleringsbrev
Förslag på uppdrag 1:

Kemikalieinspektionen ska redovisa hur myndigheten under året bidragit till att
nå den nationella livsmedelsstrategins övergripande mål. Myndighetens bidrag ska
genomföras utan att skyddet för miljö eller hälsa försämras.
Motivering:

Kemikalieinspektionen, KemI, är enligt sin instruktion förvaltningsmyndighet för
ärenden om hälso- och miljörisker med bland annat kemiska produkter. Många av
de beslut som KemI fattar angående växtskyddsmedel och biocider påverkar dock
direkt landsbygdsföretagens möjligheter till en konkurrenskraftig produktion.
I enlighet med Tillväxtsverkets och Jordbruksverkets förslag (se slutrapporten
Uppdrag att föreslå åtgärder till handlingsplan för arbetet med livsmedelsstrategin 2020–
2022) bör därför även KemI involveras ytterligare i arbetet med handlingsplanen
för livsmedelsstrategin – utöver 2021 års uppdrag att ta hänsyn till strategin när
avgifter tas ut – och bidra till att stärka genomförandet av livsmedelsstrategin.
Förslag på uppdrag 2:

KemI ska i sitt internationella arbete främja en mer harmoniserad tillämpning av
EU:s regelverk kring växtskydd så att bland annat medlemsländernas bedömning
av ansökningar om dispenser och ömsesidigt erkännande närmar sig varandra.
Arbetet ska även omfatta insatser med syftet att söka åstadkomma en ökad
harmonisering kring den data som medlemsländerna kräver för att en ansökan ska
kunna beviljas.
Motivering:

Tillämpningen av det gemensamma regelverket skiljer sig markant mellan
medlemsländerna, liksom de krav de ställer på underlaget i en ansökan. Eftersom
det råder brist på verksamma ämnen inom EU blir tillgången till varje substans
en kraftig konkurrensfördel, liksom en nackdel för den som inte har samma
tillgång. Genom att i sitt internationella arbete söka främja en harmonisering i
medlemsländernas tillämpning skulle KemI bidra till en stärkt konkurrenskraft
hos Sveriges landsbygdsföretagare i linje med livsmedelsstrategins målsättningar
samt förhindra export av miljöpåverkan.

Naturvårdsverket
• Regleringsbrev
Förslag på uppdrag 1:

Naturvårdsverket ska i nära samarbete med Statens jordbruksverk och de
areella näringarna ta fram vilka konsekvenser EU-kommissionens förslag till
biodiversitetsstrategi kan få för den nationella livsmedelsstrategin men även för
företagandet inom de areella näringarna generellt.
Motivering:

Naturvårdsverket måste få en helhetsbild av hur föreslagna ramverk, eventuellt
juridiskt bindande krav på åtgärder från EU, utökade skyddsområden med mera
påverkar den svenska självförsörjningsgraden, jordbrukets konkurrenskraft och
lönsamhet. Utan en nyanserad bild kan inte Sverige företräda sina egna intressen
gentemot EU.
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Förslag på uppdrag 2:

Myndigheten ska inom ramen för den nationella bioekonomistrategin etablera ett
nära samarbete med de gröna näringarna för att uppnå ökad tillgång till biomassa
och sysselsättning i hela landet samtidigt som miljö- och klimatnytta skapas.
Motivering:

Vid utformningen (och införandet) av den nationella bioekonomistrategin är de
gröna näringarnas medverkan viktig och bidrar till att säkerställa att skillnad görs
mellan fossilberoende processer och förnybara cirkulära system.
Förslag på uppdrag 3:

Myndigheten ska utöver arbetet med att begränsa spridningen av granbarkborrar
från reservaten undersöka hur föreskrifter för befintliga och nya reservat kan
uppdateras så att bekämpning av skadegörare kan utföras effektivt vid kommande
skadeutbrott.
Motivering:

När nuvarande föreskrifter kom på plats var det troligen ingen som kunde
förutse ett skadeutbrott av den magnitud som vi ser i dag. Skadorna av
granbarkborre har under de tre senaste åren varit rekordstora. Även om
naturreservat inte är drivande i skadeutvecklingen riskerar naturvärden i
reservaten samt produktionsskog runt reservaten att förstöras. Myndigheternas
åtgärder har försvårats av att reservatens föreskrifter inte är utformade för sådana
extremsituationer. I och med klimatförändringarna kommer liknande situationer
troligen ske även i nära framtid.
Förslag på uppdrag 4:

Naturvårdsverket ska i nära samarbete med länsstyrelserna kartlägga, beskriva
och bedöma de insatser som Sveriges lantbruk gör för biologisk mångfald,
utsläppsminskning/kolinlagring, klimatanpassning och minskad övergödning
inom och utöver de nationella ersättningssystemen.
Motivering:

För att få en uppfattning om hur stort det faktiska arbetet är samt uppnådda
resultat bör detta utredas. Det pågår flera liknande initiativ för att minska
klimatutsläpp, binda kol och klimatanpassa produktionen men även på detta
område är det viktigt att få en uppfattning av de totala insatserna för att
åstadkomma en stödjande och uppmuntrande myndighetsutövning.
Förslag på uppdrag 5:

Naturvårdsverket ska i sitt fortsatta arbete inom den nationella tillsynsstrategin i
delar som berör myndigheternas miljöbalkstillsyn samverka med företrädare för
relevanta delar av näringslivet och andra berörda parter, det vill säga företrädare
för tillsynsobjekt.
Motivering:

Arbetet med den nationella tillsynsstrategin har sitt ursprung i
Tillsynsutredningen. Utredningen var tydlig med att en framgångsfaktor för
tillsynsarbetet är samverkan mellan myndigheter och de företag och andra som
utgör tillsynsobjekt som berörs av myndigheternas tillsynsarbete. I arbetet med
strategin har det hittills inte förekommit sådan samverkan, varför den framöver
måste stärkas.
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Förslag till uppdrag 6:

Naturvårdsverket ska tillsammans med Skogsstyrelsen och utvalda länsstyrelser
utveckla arbetssätt för skydd av natur som bygger på markägarens samtycke.
Arbetssättet ska säkerställa att skogsägares egna initiativ till skydd av värdefull skog
tillvaratas i möjligaste omfattning. Om sådana områden tidigare av staten pekats ut
som skyddsvärda ska de prioriteras särskilt.
Formellt skydd ska aldrig ske mot skogsägarens vilja, utom vid mycket speciella
omständigheter eller när det i det specifika fallet krävs för att leva upp till
bindande EU-bestämmelser såsom EU:s fågel- eller livsmiljödirektiv.
Motivering:

Att formellt skydd ska bygga på frivillighet är det förslag i skogspropositionen som
stärker äganderätten tydligast. Det är dock viktigt att uppdraget till myndigheterna
att genomföra detta blir tydligt så att det verkligen uppfattas som ett nytt arbetssätt.
Viktigt här att begränsa undantagen från frivillighet till situationer då det är
absolut nödvändigt. Också att nyckelbiotoper och andra tidigare utpekanden från
staten prioriteras.
• Förordning
Förslag på förändring:

Nytt tillägg: 3 § 23 Naturvårdsverket ska främja utvecklingen av en
konkurrenskraftig och hållbar livsmedelsproduktion.
Motivering:

Naturvårdsverket bör bredda sin kompetens kring hur det moderna jordbruket
bedrivs och säkerställa att arbetet med biodiversitetsstrategin, biologisk
mångfald i jordbrukslandskapet och miljöprövningsprocesserna inte äventyrar
livsmedelsstrategin.

Finansdepartementet
Boverket
• Regleringsbrev
Förslag på uppdrag:

Boverket ska verka för en ansvarsfull och ändamålsenlig tillämpning hos
kommunerna av miljöbalken och de bestämmelser som ska skydda jord- och
skogsbruk från exploatering så att större exploateringar inte läggs på mark som
är värdefull för livsmedelsproduktion och att gårdsanknutna byggnationer som
gynnar jordbruksverksamheten (till exempel generationsboenden) inte hindras.
Motivering:

Bestämmelserna i miljöbalken till skydd för jordbruksmarken tillämpas inte i
tillräcklig utsträckning av kommunerna. Större exploateringar genomförs utan
att träffas av bestämmelserna medan mindre byggnationer som markägaren tar
initiativ till hindras enligt nuvarande praxis från Mark- och miljööverdomstolen.
Dessa mindre byggnationer är viktiga för tillväxten på landsbygden genom att de
utgör generationsboenden som är en förutsättning för att bibehålla och utveckla
lantbruksverksamheten, men också en möjlighet för lantbrukare att finansiera
investeringar.
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Konsumentverket
• Regleringsbrev
Förslag på uppdrag 1:

Konsumentverket ska i linje med livsmedelsstrategin, Agenda 2030 och svenska
miljömål öka kunskap om hållbara livsmedel och tydliggöra för upphandlande
myndigheter och enheter hur de kan bidra till att uppfylla målen i dessa.
Motivering:

För att möjliggöra att vid upphandling visa på mervärden, till exempel upplysa
om svenskproducerade livsmedel i fråga om livsmedelssäkerhet, miljöpåverkan,
djurvälfärd, antibiotikaanvändning, självförsörjningsgrad och samhällets
försörjningsförmåga.
Förslag på uppdrag 2:

Konsumentverket ska ta fram kriterier för beviljande av statligt stöd för
konsumentupplysning.
Återrapportering av uppdraget:

En redovisning av genomförda aktiviteter och uppnådda resultat ska lämnas till
regeringen.
Motivering:

Myndigheten bör säkerställa att statligt stöd går till vetenskapligt, evidensbaserat
och erfarenhetsmässigt underbyggda insatser, samt att de personer och
organisationer som mottar stödet inte är kopplade till kriminell verksamhet
eller verksamhet under brottsutredning. Utifrån detta ska en individuell
lämplighetsbedömning göras.
• Förordning
Förslag på förändring:

Nytt tillägg: 2 § 4 Integrera livsmedelsstrategins mål, Agenda 2030 och svenska
miljömål för att främja en hållbar nationell livsmedelsproduktion.
Motivering:

Hållbarhetsbegreppets samtliga tre dimensioner (ekonomisk, miljömässig och
social – inklusive hälsa – hållbarhet) bör inkorporeras på ett tydligt sätt.

Lantmäteriet
• Regleringsbrev
Förslag på uppdrag 1:

Lantmäteriet ska fortsatt arbeta med åtgärder för att komma tillrätta med
problemet med långa handläggningstider i fastighetsbildningen. Lantmäteriet ska,
vid ansökningar om fastighetsbildning, prioritera lantbruksenheter (segmentet
jord- och skogsbruk).
Förslag på uppdrag 2:

Lantmäteriet ska redovisa hur myndigheten bidrar till att målen i
livsmedelsstrategin uppnås.
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Motivering:

Fastighetsbildning är myndighetsutövning av inte sällan långtgående natur
som kan verka starkt inskränkande på den enskildes möjlighet att förfoga över
sin egendom. I förvaltningslagen (2017:900) ställs allmänna krav bland annat
på myndigheters serviceskyldighet och på handläggning av ärenden. För att
underlätta för den areella näringen att uppfylla målen i livsmedelsstrategin bör
Lantmäteriet prioritera dessa ansökningar på liknande sätt som prioritering av
ledningsrättsärenden skett för att uppnå regeringens mål om Sverige helt uppkopplat
2025 – en bredbandsstrategi.

Länsstyrelsen
• Regleringsbrev
Förslag på uppdrag 1:

Länsstyrelserna ska tillsammans med Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket utveckla
arbetssätt för formellt skydd av natur som bygger på markägarens samtycke.
Arbetssättet ska säkerställa att skogsägares egna initiativ till skydd av värdefull skog
tillvaratas i möjligaste omfattning. Om sådana områden tidigare av staten pekats ut
som skyddsvärda ska de prioriteras särskilt.
Formellt skydd ska aldrig ske mot skogsägarens vilja, utom vid mycket speciella
omständigheter eller när det i det specifika fallet krävs för att leva upp till
bindande EU-bestämmelser såsom EU:s fågel- eller livsmiljödirektiv.
Motivering:

Att formellt skydd ska bygga på frivillighet är det förslag i skogspropositionen som
stärker äganderätten tydligast. Det är dock viktigt att uppdraget till myndigheterna
att genomföra detta blir tydligt så att det verkligen uppfattas som ett nytt arbetssätt.
Viktigt här att begränsa undantagen från frivillighet till situationer då det är
absolut nödvändigt. Också att nyckelbiotoper och andra tidigare utpekanden från
staten prioriteras.
Förslag på uppdrag 2:

Länsstyrelsen ska gemensamt med Naturvårdsverket förbättra arbetet med
älgförvaltningen så att uppsatta effektmål nås.
Motivering:

Länsstyrelsernas hantering måste ske mot uppsatta effektmål och vissa älgförvaltningsplaner behöver ses över. Länsstyrelserna ska följa viltskadeutvecklingen
i skog och styra älgförvaltningen så att samtliga beslut om licenstilldelningar,
älgskötselplaner och älgförvaltningsplaner är i en sådan omfattning så att
effektmålen kan nås. Det vill säga, att en älgstam av hög kvalitet i balans med
fodertillgången blir verklighet.
• Förordning
Förslag på förändring 1:

Nytt tillägg: 2 § 6 Verka för att länet bidrar till ökad nationell försörjningstrygghet.
Motivering:

Länsstyrelsens ska verka för att det egna länet bidrar till försörjningstrygghet
inom livsmedelsproduktion och insatsvaror. Att regionalt främja en bibehållen
primärproduktion som är anpassad efter regionala förhållanden och i sitt område
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bidrar till levande landsbygd, miljömål samt tryggad försörjningsgrad så att
produktionen inte koncentreras till ett fåtal områden.
Förslag på förändring 2:

Nytt tillägg: 3 § 15 Viltskador.
Motivering:

Länsstyrelsen har ett omfattande uppdrag, dock saknas aspekten viltskador.
Viltskador påverkar långsiktigt lönsamhet i skogs och jordbruk. Länsstyrelsen ska
hantera alla aspekter på viltskador; i skogsbruk, jordbruk och trafik.

Skatteverket
• Regleringsbrev
Förslag på uppdrag:

Skatteverket ska kontinuerligt bedöma om lagstiftningen på skatteområdet kan
förenklas i syfte att göra det enklare för den skattskyldige. Skatteverket ska minst
en gång per år rapportera till finansdepartementet med förslag på förenklingar.
Motivering:

Dagens skattelagstiftning har sin grund i den stora skattereformen som gjordes i
början av 1990-talet. Under de nära 30 år som gått sedan dess har lagstiftningen
kompletterats och byggts ut med undantag och särlagstiftning som i många fall
är väldigt komplicerad. Detta får till följd att de skattskyldiga får lägga mycket tid
och resurser på att följa lagstiftningen på korrekt sätt. Regelförenklingarna ska
inte ha som syfte att sänka skatten för den skattskyldige, utan regelförenklingarna
ska leda till att den skattskyldige inte behöver lägga lika mycket tid och resurser
på sin skattehantering. Ett förenklat regelverk kommer även leda till att skattefelet
minskar eftersom en stor del av dagens skattefel består av fel där den skattskyldige
missuppfattat reglerna och gjort fel av misstag.

Upphandlingsmyndigheten
• Regleringsbrev
Förslag på uppdrag 1:

Upphandlingsmyndigheten ska redogöra för sitt arbete med att öka kännedomen
om hur offentlig upphandling kan bidra till god djuromsorg och restriktiv
antibiotikaanvändning enligt svensk lagstiftning. Upphandlingsmyndigheten ska
följa upp om ökad information påverkar upphandlingen.
Förslag på uppdrag 2:

Upphandlingsmyndigheten ska förtydliga, förenkla och kommunicera regelverket
i syfte att fler livsmedelsföretag deltar i upphandlingar. Detta skulle öka
mångfalden och öka innovationsgraden.
Motivering:

Det ska vara lätt och enkelt att förstå upphandlingsregelverket i syfte att främja
människors hälsa, god djuromsorg och bättre miljö. Speciellt när det gäller
offentliga måltider som serveras inom skola, sjukhus och äldreboenden. Offentlig
upphandling ska användas som ett strategiskt verktyg för att bidra till att utveckla
ett långsiktigt hållbart och robust samhälle, som aktivt möter klimatförändringar
genom att minska sårbarheter.
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Tillförlitlig och väldokumenterad statistik ger underlag till uppföljning av hur
upphandlingar används som strategiskt verktyg för att uppnå en bättre miljö,
god djuromsorg och restriktiv antibiotikaanvändning samt effekterna och
användningen av hållbarhetskriterierna. Vilket går i linje med livsmedelsstrategin.
• Förordning
Förslag på förändring:

Föreslår förändringar redovisade i fetmarkerad text:
8 § Upphandlingsmyndigheten ska samverka med statliga myndigheter,
särskilt Konkurrensverket, Kammarkollegiet, Verket för innovationssystem,
Kommerskollegium, Naturvårdsverket, Arbetsförmedlingen, Arbetsmiljöverket,
Jordbruksverket och Livsmedelsverket, samt med regioner, kommuner, berörda
offentliga organisationer och näringslivet för att utveckla upphandlingen.
Myndigheten ska vid behov även samverka med andra organisationer.
2 § 3 Verka för ökad miljöhänsyn och sociala hänsyn samt med näringen utveckla
och förvalta vetenskapliga belagda kriterier för miljöhänsyn, inklusive energikrav,
och sociala hänsyn inom upphandling.
Motivering:

Svensk livsmedelsproduktion är klassad som en samhällsviktig sektor. En
fungerande primärproduktion är viktig både i normalläget och under kriser.
Offentlig upphandling som präglas av transparens, tydligt regelverk och
främjar innovativa lösningar leder till att många företag deltar i den offentliga
upphandlingen. Ju tryggare förutsättningar regelmässigt desto säkrare
upphandling. Rättssäker, omsorgsfull överprövning och effektiva processer skapar
tilltro till den goda offentliga affären.

Statskontoret
• Regleringsbrev
Förslag på uppdrag:

Statskontoret ska följa upp och säkerställa att myndigheter tillämpar den nya
förvaltningslagen (2017:900) samt att den får fullt genomslag i myndigheternas
verksamhet. Detta innebär en handläggningsgaranti på max sex månader för ett
myndighetsbeslut. Med en handläggningsgaranti frigörs både tid och resurser till
att förverkliga livsmedelsstrategins mål.
Motivering:

Att säkerställa rättssäkerheten för enskilda är grundläggande för att bygga
förtroende mellan statsförvaltning och medborgare.

Statistiska centralbyrån
• Regleringsbrev
Förslag på uppdrag 1:

Statistiska centralbyrån ska utveckla och bygga ut livsmedelsstatistiken
avseende offentliga måltider i kommuner och regioner med fokus på lokal
och närproducerad mat samt andel med svenskt ursprung, för att underlätta
kartläggningen av andelen svenska respektive importerade livsmedel inom
offentlig måltid. Detta i syfte att kartlägga hur skattemedel används inom offentlig
måltids upphandling. Statistiken ska även visa andel svenska och importerade
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ekologiska livsmedel. Underlag till nationell statistik är nödvändig för att utvärdera
olika insatsers effekt på nationell nivå i linje med livsmedelsstrategins mål eller
effekterna utifrån exempelvis hälsa, ursprung och hållbarhet.
Förslag på uppdrag 2:

Statistiska centralbyrån ska, i samarbete med lämpliga aktörer, samla in och sprida
statistik över handeln med ekologiska livsmedel i Sverige, så att det blir möjligt att
långsiktigt följa försäljningen av olika produktkategorier och segment av ekologisk
mat och dryck inom dagligvaruhandeln och foodservice, inklusive ekologisk
frukt och ekologiska grönsaker. Statistiken bör också återge skillnaden mellan
importerade och svenska livsmedel.
Förslag på uppdrag 3:

Statistiska centralbyrån ska, i samarbete med lämpliga aktörer, säkerställa en
långsiktig finansiering av insamling och spridning av statistik om den ekologiska
konsumtionsutvecklingen i offentlig sektor. Denna statistik ska omfatta inte
bara kommuner, landsting och regioner utan även statliga verksamheter med
måltidsverksamhet. En analys och presentation av statistiken ska tillgängliggöras
minst en gång per år.
Förslag på uppdrag 4:

Ge Statistiska centralbyrån i uppdrag att i samarbete med lämpliga aktörer samla
in och sprida statistik om export och EU-handel med ekologiska livsmedel, så att
uppsatta mål om ökad export av ekologisk mat och dryck kan mätas. Alternativa
metoder för statistikinsamling behöver också utredas.
Förslag på uppdrag 5:

Statistiska centralbyrån ska arbeta med att ta fram tillförlitlig och användbar
statistik i syfte att följa upp ambitionerna i linje med den nationella
livsmedelsstrategin; andel svenska livsmedel och andel svenska ekologiska
produkter.
Motivering:

I Jordbruksverkets åtgärdsplan för ökad ekologisk produktion, konsumtion och
export av ekologiska livsmedel (2018) framgår att det är prioriterat att ta fram
långsiktig statistik över försäljning och konsumtion av ekologiska livsmedel
inom privat handel, offentlig sektor och export. För att säkerställa en långsiktig
och tillförlitlig statistik så föreslår Jordbruksverket att statistiken ska hanteras av
Statistiska centralbyrån. Statistik över den ekologiska livsmedelsförsäljningen
är identifierat som en viktig åtgärd för att nå regeringens mål om 30 procent
ekologisk jordbruksareal och 60 procent ekologisk konsumtion i offentlig sektor
till 2030, som en del av den nationella livsmedelsstrategin.
I dag har ingen aktör ett ansvar för långsiktig insamling av statistik inom
ekologiska livsmedel. Den statistik som tas fram ingår i tillfälliga projekt med
finansiering av Jordbruksverket. De olika konstellationerna för arbetet och bristen
på samling och pålitlig statistik skapar osäkerhet för de aktörer som är beroende av
att följa utvecklingen på marknaden för ekologiska livsmedel.
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Justitiedepartementet
Migrationsverket
• Regleringsbrev
Förslag på uppdrag 1:

Förbättra processen och underlätta administrationen i utlänningslagen (UtlL) kap
6 c, avseende certifiering av säsongsansökan samt gruppansökan för att underlätta
ansökningar för säsongsarbete i jord- och skogsbruk.
Motivering:

Certifiering
Det blir relativt många fel eller saknas handlingar när de mindre arbetsgivarna
själva gör ansökning om säsongsarbetstillstånd (UtlL, kap 6 c). För att ansökan
effektivt ska kunna handläggas på myndigheten och snabba på beslutsprocessen
skulle en certifierad mellanhand både höja kvaliteten och leverera kompletta
handlingar, det vill säga förbättra processen och snabba på myndighetsbesluten.
Gruppansökan
Inom trädgårdsproduktionen behövs många medarbetare under en relativt kort
tid av året. Det kan handla om någon handfull till flera hundra medarbetare som
behövs för intensiva skördeperioder i företaget. Väsentliga delar av ansökningshandlingarna är densamma för samtliga ansökningar. En gruppansökan skulle
underlätta administrationen av ansökan både hos arbetsgivaren och myndigheten.
Branschkod för Migrationsverket: (0113, 012, 02102)
Förslag på uppdrag 2:

Utöka säsongstillstånd till nio månader för jord- och skogsbruk (med branschkod
0113, 012, 02102) i enlighet med EU-direktivet.
Motivering:

Nio månaders tillstånd
UtlL kap 6 c 9 § ”Den sammanlagda tillståndstiden för ett eller flera tillstånd för
säsongsarbete får inte överstiga sex månader under en tolvmånadersperiod.” (Lag
(2018:319)). Sex månaders tillståndsperiod stämmer dåligt överens med behovet av
arbetskraft för svensk trädgårdsnäring vid medellång och lång säsong. Sverige bör
därför tillämpa EU-direktivets nio månader som den sammanlagda tillståndstiden
per år och ta bort karenstiden för nytt tillstånd påföljande år.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
• Regleringsbrev
Förslag på uppdrag:

Föreslår förändring redovisad i fetmarkerad text:
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska, inom ramen för myndighetens
ansvarsområde, på en övergripande nivå redovisa samhällets samlade förmåga
att dels förebygga bränder och andra olyckor, dels genomföra effektiva
räddningsinsatser. Redovisningen ska även visa vilka åtgärder som vidtagits under
året för att öka den förmågan. I redovisningen ska klimatförändringarnas effekter
på förekomsten av bränder och naturolyckor beaktas.
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Motivering:

Det fetmarkerade tillägget till 2021 års uppdrag önskas för att MSB ska arbeta
med att öka förmågan till förebyggande arbete. Till exempel genom att samarbeta
med landsbygdens resurser eller åtminstone stötta landets räddningstjänster att
samarbeta med landsbygdsresurserna.

Näringsdepartementet
Livsmedelsverket
• Regleringsbrev
Förslag på uppdrag 1:

Övergripande
Livsmedelsverket ska inom ramen för livsmedelsstrategin bidra till målet
för konsument och marknad genom att informera om livsmedelssäkerhet,
miljöpåverkan, djurvälfärd och antibiotikaanvändning i svenska livsmedel, samt
upplysa om svensk primärproduktion som samhällsviktig funktion. Myndighetens
arbete och uppdrag med den nationella livsmedelsstrategin ska genomsyra hela
organisationen.
Förslag på uppdrag 2:

Offentliga måltider
Livsmedelsverket ska arbeta för att utveckla tillförlitlig statistik av livsmedel för
uppföljning av hållbarhetskriterier för livsmedel specificerat på produktnivå samt
svensk lagstiftning och ursprungsinformation kring svensk och svensk-ekologisk
produktion, med syfte att underlätta offentlig upphandling.
Förslag på uppdrag 3:

Hållbara kostråd
Oberoende, systematisk och evidensbaserad forskning ska ligga till grund för
myndighetens vägledning och arbete med hållbara kostråd.
a. Uppdraget Syntesarbete med ett hållbart livsmedelssystem ska gå i linje med den
nationella livsmedelsstrategin.
b. Myndigheten ska genom sitt arbete i linje med den nationella
livsmedelsstrategin visa på skillnader mellan svenska och importerade
livsmedel samt hållbara livsmedelssystem.
c. Samverka med livsmedelsbranschens aktörer och representanter från
jord till bord vid formulering av definition av hållbara livsmedel, samt
framtagande av kostråd för olika målgrupper och projekt som berör kostråd
för att uppnå uppsatta mål inom folkhälsa, miljö och samhälle.
d. Myndigheten ska i linje med livsmedelsstrategin, Agenda 2030 och
svenska miljömål öka kunskap om hållbara livsmedel och tydliggöra för
konsumenter att fatta informerade beslut kring hållbar mat.
Förslag på uppdrag 4:

Kontroll
Tillsammans med Jordbruksverket, SVA, länsstyrelserna och företrädare för
primärproduktion och slakterinäring utreda och föreslå en rättssäker, effektiv och
i övrigt kvalitetssäkrad process för djurskyddskontroller och livsmedelskontroller
på slakteri.
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Återrapportering av uppdrag:

Återrapportering/redovisning av respektive uppdrag ska redovisas till
näringsdepartementet halvårsvis, 15 juni respektive 1 december. Myndigheten
ska också redovisa hur de arbetar för att livsmedelsstrategin ska genomsyra hela
organisationens arbetssätt.
Motivering:

Livsmedelsverkets uppdrag behöver vara att tydligt bidra till uppsatta mål i
livsmedelsstrategin, Agenda 2030 och svenska miljömål inom området konsument
och marknad. Fakta och statistik om offentliga måltider utgör ett viktigt beslutsstöd
i arbetet med att sätta och följa upp mål och driva en utveckling av måltiderna
inom kommuner och regioner, exempelvis på områdena upphandling av livsmedel
och måltidstjänster. Nationell statistik är nödvändig för att utvärdera olika insatsers
effekt på nationell nivå.
Näringen har under längre tid påtalat de allt allvarligare bristerna i rättssäkerhet,
likvärdighet och kompetens som förekommer i djurskydds-, djurhälso- och
livsmedelskontroller på slakteri. Det behövs ett myndighetsgemensamt uppdrag
med ett tydligt uppdrag att samverka med näringen för att åtgärda de brister som
förekommer genom att utreda och föreslå åtgärder för en rättssäker, effektiv och i
övrigt kvalitetssäkrad process.
• Förordning
Förslag på förändring 1:

Föreslår förändringar redovisade i fetmarkerad text:
1 § Livsmedelsverket har som förvaltningsmyndighet för livsmedelsfrågor till
uppgift att i konsumenternas och livsmedelsföretagens intresse arbeta för säkra
livsmedel, redlighet i livsmedelshanteringen och hållbara* matvanor.
* Hållbarhet ska innefatta alla tre dimensioner av begreppet. Det vill säga ekonomisk,
miljömässig och social – där hälsa ingår – hållbarhet.
Motivering:

Livsmedelsverkets fokus behöver breddas från att ensidigt ligga på
konsumentperspektivet till att även omfatta de livsmedelsföretag som står för
produktion, förädling etc. Livsmedelsverkets uppdrag har på senare tid breddats
till att omfatta miljömässig hållbarhet. Det bör framgå av förordningen att ett
arbete med fokus på hållbarhet ingår i myndighetens uppdrag. Det bör också
förtydligas att hållbarhet avser alla tre dimensioner, inte bara miljömässig.
Förslag på förändring 2:

Föreslår förändringar redovisade i fetmarkerad text:
2 § 8 Främja konsumenternas, särskilt barns och ungdomars, förutsättningar att
göra medvetna val när det gäller hållbar och säker mat,
2 § 9 Verka för en utveckling av och konsekvent kommunikation kring måltider i
vård, skola och omsorg där rekommendationer och råd går i linje med varandra
och främjar måltider som respektive målgrupp kan känna igen sig i, genom livets
alla faser.
Motivering:

Kostråden rimmar inte alltid med varandra avseende valet av livsmedel. Som
exempel kan nämnas att betydelsen av mjölk och mjölkprodukter tonas ned för
barn och ungdomar, medan de har en framskjuten position inom sjukvård och
omsorg. Det är sannolikt svårare att införa en livsmedelsgrupp senare i livet än om
man har den traditionsenligt i offentlig måltid genom hela livet.
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Förslag på förändring 3:

Föreslår förändring redovisad i fetmarkerad text:
3 § Myndigheten ska ansvara för nationell samordning av dricksvattenfrågor,
särskilt när det gäller
1. anpassningar till klimatförändringar, samt
2. kris- och beredskapsplanering avseende dricksvattenförsörjning.
Myndigheten ska också ansvara för nationell samordning när det gäller krisoch beredskapsplanering av livsmedelsförsörjning i samtliga led från och med
primärproduktionen.

Statens jordbruksverk
• Regleringsbrev
Förslag på uppdrag:

För att skapa bästa möjliga förutsättningar för konkurrenskraftiga svenska
gröna näringar som nyttjar digitaliseringens fulla potential är det väsentligt att
Jordbruksverket aktivt deltar i Agronods utveckling och samtidigt växlar upp sina
insatser för att öka öppenheten i sina system och bidrar till delning av svenska
lantbrukares data genom Agronod.
Motivering:

Den digitala utvecklingen i de gröna näringarna går fort och är beroende av att
högkvalitativ data för att driva utveckling, lönsamhet och hållbarhet. Det svenska
lantbruket har genom initiativet Agronod, Lantbrukets Dataplattform, tagit ett
viktigt nationellt initiativ för datadelning och digital utveckling med lantbrukaren i
centrum.

Statens veterinärmedicinska anstalt
• Förordning
Förslag på förändring:

Föreslår förändring redovisad i fetmarkerad text:
2 § Myndigheten ska som riskvärderande myndighet och beredskapsmyndighet
1. utreda smittsamma djursjukdomars, inklusive zoonosers, uppkomst, orsak
och spridningssätt samt medverka till ett kostnadseffektivt förebyggande
och bekämpandet av dessa sjukdomar.
Motivering:

Instruktionen bör kompletteras med ordet kostnadseffektivt. Hittills har
den aspekten inte ingått i analyserna eftersom fokus är på riskvärdering och
myndigheten är en riskvärderade myndighet. Den ekonomiska effekten är upp
till den riskhanterande myndigheten att beakta, oftast Jordbruksverket. Resultatet
har ibland då blivit oanvändbart och till och med kontraproduktivt för de gröna
näringarna.
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Sveriges lantbruksuniversitet
• Regleringsbrev
Förslag på uppdrag 1:

SLU:s regleringsbrev ska få tillbaka sin tidigare skrivning, som ströks i 2021
års regleringsbrev: ”Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) ska redogöra för hur SLU:s
verksamhet har bidragit till att uppfylla det av riksdagen fastlagda målet för utgiftsområde
23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel: att insatserna ska bidra till goda
förutsättningar för arbete, tillväxt och välfärd i alla delar av landet. De gröna näringarna
ska vara livskraftiga och bidra till klimatomställningen och att naturresurserna används
hållbart.”
Förslag på uppdrag 2:

För att möta livsmedelsstrategins mål behöver SLU få ett utökat utbildningsuppdrag, med tillhörande resurspåslag. För att nå strategins mål behöver
Sverige fler akademiskt bildade som kan utveckla det gröna näringslivet. LRF har
identifierat att en generell ökning av utbildade inom SLU:s programutbud behövs,
samt en speciell ökning av andelen veterinärer som är inriktade på lantbrukets
djur. För att möta den snabba tekniska utvecklingen behöver SLU även få i
uppdrag att ge agrartekniska utbildningar (ett första steg är SLU:s ansökan hos
UKÄ om att få erbjuda civilingenjörsexamen).
Förslag på uppdrag 3:

SLU ska driva och utveckla växtförädlingscentrumet SLU Grogrund, för att bidra
till det gröna näringslivets konkurrenskraft och livsmedelsstrategins mål.
Förslag på uppdrag 4:

SLU ska öka andelen näringslivsaktörer i universitetsstyrelsen för att underlätta
universitetets arbete med att uppnå livsmedelsstrategins mål samt för att i högre
grad fånga upp näringslivets behov.
Förslag på uppdrag 5:

Förändra skrivningen med fetmarkerad text:
SLU ska redogöra för och bedöma hur verksamheten aktivt har bidragit till att,
inom universitetets ansvarsområde, uppfylla de av riksdagen fastlagda målen för
livsmedelsstrategin.
Motivering:

Det fetmarkerade tillägget adderas för att öka universitets ansträngningar för att
bidra till strategins mål.

Skogsstyrelsen
• Regleringsbrev
Förslag på uppdrag 1:

Skogsstyrelsen ska tillsammans med Naturvårdsverket och utvalda länsstyrelser
utveckla arbetssätt för skydd av natur som bygger på markägarens samtycke.
Arbetssättet ska säkerställa att skogsägares egna initiativ till skydd av värdefull skog
tillvaratas i möjligaste omfattning. Om sådana områden tidigare av staten pekats ut
som skyddsvärda ska de prioriteras särskilt.
Formellt skydd ska aldrig ske mot skogsägarens vilja, utom vid mycket speciella
omständigheter eller när det i det specifika fallet krävs för att leva upp till
bindande EU-bestämmelser såsom EU:s fågel- eller livsmiljödirektiv.
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Motivering:

Att formellt skydd ska bygga på frivillighet är det förslag i skogspropositionen som
stärker äganderätten tydligast. Det är dock viktigt att uppdraget till myndigheterna
att genomföra detta blir tydligt så att det verkligen uppfattas som ett nytt arbetssätt.
Viktigt här att begränsa undantagen från frivillighet till situationer då det är
absolut nödvändigt. Också att nyckelbiotoper och andra tidigare utpekanden från
staten prioriteras.
Förslag på uppdrag 2:

Skogsstyrelsen ska i samråd med Naturvårdsverket utreda hur biotopskyddet kan
förändras för att det ska bli flexibelt, ändamålsenligt och attraktivt. Bland annat
bör man utreda hur det kan tidsbegränsas och tillämpas i skog som till del fortsatt
kan brukas. Särskilt bör man beakta behovet av skyddsinstrument för att bevara
arter som omfattas av artskyddsförordningens förbud, för att säkerställa att berörda
skogsägare ges ersättning.
Motivering:

Uppdraget finns som ett förslag i skogspropositionen. Nya flexibla instrument för
formellt skydd behövs för att bättre möjliggöra ett arbete med formellt skydd som
bygger på frivillighet. Att det kan tidsbegränsas, kombineras med brukande är
nödvändigt för att artskyddsförordningen ska kunna tillämpas på ett rimligt sätt.
Förslag på uppdrag 3:

Lägg till en ny underrubrik under 1. Mål och återrapporteringskrav:
Övergripande mål för Skogsstyrelsen
Skogsstyrelsen ska åtnjuta förtroende och myndighetens verksamhet ska präglas av
en hög rättssäkerhet. Som ett led i detta ska Skogsstyrelsen säkerställa att den nya
förvaltningslagen (2017:900) som trädde i kraft i juli 2018, får fullt genomslag i
myndighetens verksamhet.
Motivering:

Skogspolitiken är ett område där behovet av långsiktiga förutsättningar är särskilt
viktigt och där det delade ansvaret mellan staten och skogsägarna förutsätter
tillit och förtroende. I enlighet med januariavtalet ska markägares och företags
rättssäkerhet stärkas. Genom att i regleringsbrevet lägga till ett övergripande
mål om att Skogsstyrelsen ska arbeta för att stärka rättssäkerheten och säkerställa
implementeringen av den nya förvaltningslagen tas ett steg i den riktningen.
Förslag på uppdrag 4:

Lägg till följande mening under 1. Mål och återrapporteringskrav:
Redovisningen ska beskriva hur myndighetens tillsyn enligt 2 § 4 i första hand skett
genom främjande tillsyn i form av information och rådgivning, i enlighet med
skogspolitikens intentioner.
Motivering:

Intentionen i skogspolitiken är att de maktmedel som lagstiftningen rymmer ska
utnyttjats först sedan lämnade råd inte har följts i tillräcklig utsträckning (Prop.
1992/93:226, s. 77).
Skogsstyrelsen har i en rad strategiskt viktiga verksamhetsbeslut fjärmat sig
från den angivna inriktningen om kunskapsuppbyggnad och frivillighet som
skogspolitiska medel i första hand. Tvångsingripanden och detaljreglering ökar
i omfattning. Myndigheten har skilt informations- och rådgivningsverksamheten
från tillsynsverksamheten, och i stället omdefinierat tillsyn till att endast avse
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kontroll och tvångsingripanden. Verksamhetsinriktningen står i motsatsförhållande till intentionerna i skogspolitiken. Internt i Skogsstyrelsen behöver en
återgång till ett tillitsbaserat arbetssätt gentemot avnämarna återupprättas, vilket
på sikt även kommer att stödja en mer tillitsbaserad styrning av myndigheten.
Förslag på uppdrag 5:

Myndigheten ska i särskilt projekt tillse att 3 § förordning (2009:1393) uppfylls
på så sätt att dess föreskrifter, allmänna råd och andra vägledande dokument
är utformade på ett sådant sätt att de är kostnadseffektiva och enkla att följa
och förstå för företag. Till uppdraget hör att säkerställa att all information som
finns tillgänglig på myndighetens hemsida uppfyller kraven i förvaltningslagen
(2017:900).
Förslag på uppdrag 6:

Myndigheten ska arbeta för att förstärka arbetssättet ”En dörr in”.
Motivering:

I enlighet med januariavtalet ska en växande skogsnäring främjas och särskilt
fokus ska läggas på goda villkor för företagande i skogssektorn. Att överge
arbetssättet ”En dörr in” verkar inte i denna riktning. Med ”En dörr in” samlades
alla anmälningar och ansökningar som är kopplade till åtgärder i skogen via en
gemensam inlämningsfunktion – oavsett vilken myndighet som skulle ha ansökan.
Detta underlättade skogsägarnas myndighetskontakter och företagandet för
Sveriges 330 000 skogsägare, och 15 000 entreprenörer och skogstjänstemän.
Förslag på uppdrag 7:

Skogsstyrelsen ska arbeta för att minska spridningen av skadegörare såsom
granbarkborre från formellt skyddade områden samt redovisa vilka åtgärder som
vidtagits och effekten av dessa åtgärder.
Motivering:

Sverige är ett skogsland med en skogsnäring i världsklass, men vår beredskap och
förmåga gällande skogsskador är undermålig. Skogsstyrelsen bör få ett uppdrag att
arbeta mer strategiskt med övervakning och insatser mot skogsskador till följd av
spridning från formellt skyddade områden. Uppdraget behöver också tydliggöra
myndighetens ansvar för angrepp i de formellt avsatta områden de är ansvariga för.
Förslag på uppdrag 8:

Skogsstyrelsen bör prioritera dispenser så att skyddsarbetet mot skadegörare blir
effektivare. I skyddade områden, som exempelvis biotopskydd, behövs dispens för
att snabbt kunna motverka ytterligare skador vid angrepp av skadegörare.
Motivering:

Skador på omliggande skog kan bli omfattande när skadegörare inte bekämpas.
För den enskilda markägaren kan skadorna få stora ekonomiska konsekvenser
samt att naturvärden kan förstöras när skadegörare sprider sig. I förlängningen
leder det till minskad motivation att få skyddade områden på sin mark och därmed
svårare för myndigheten att nå uppsatta mål för områdesskydd.
Förslag på uppdrag 9:

Skogsstyrelsen bör få i uppdrag att bidra till en fortsatt utveckling av de regionala
skogsprogrammen.

22

Motivering:

Länsstyrelserna kunde under 2018 och 2019 söka pengar för framtagande av
regionala skogsstrategier i sina län. För att länen nu ska kunna ta arbetet vidare
och gå från strategi till handling krävs fortsatt möjlighet till att söka finansiering
från Skogsstyrelsen. De regionala strategierna för skogen ska bidra till att
genomföra det nationella skogsprogrammets vision och mål. Skogsstrategierna
förväntas leda till en utveckling av det skogliga företagandet, bidra till fler
arbetstillfällen, uppmuntra innovationer och på sikt stärka utvecklingen mot ett
biobaserat samhälle.

Tillväxtverket
• Regleringsbrev
Förslag på uppdrag:

Tillväxtverket får i uppdrag att inrätta ett implementeringsråd som granskar hur
lagar och regler implementeras och påverkar svensk konkurrenskraft inom de
gröna näringarna. Rådet ska driva förenklingsarbete nationellt och på EU-nivå.
Motivering:

En lantbrukare har ungefär 600 lagkrav att förhålla sig till i sin dagliga
verksamhet. Det ställer höga krav på den enskilda företagaren, men även på
kommuner och länsstyrelser som arbetar med tillstånd, tillsyn och kontroll. För
att ta ett helhetsgrepp och stärka konkurrenskraften behöver det instiftas ett
implementeringsråd. Rådet behöver identifiera vilka regelförenklingar som kan
genomföras, hur administrationen kan minskas och myndighetskontakterna
effektiviseras. Tillväxtverket får i uppdrag att samla näringen och berörda
myndigheter för detta ändamål. En förebild på implementeringsråd finns i
Danmark.

Infrastrukturdepartementet
Trafikverket
• Regleringsbrev
Förslag på uppdrag 1:

Trafikverket bör få i uppdrag att ta fram rutiner kring hur större hänsyn kan tas
till markägare i samband med infrastrukturprojekt, exempelvis genom passager,
juridiskt ombud och samförläggning med befintlig infrastruktur.
Motivering:

Många större infrastrukturprojekt planeras just nu, framför allt på järnvägssidan
genom nya stambanor för höghastighetståg. Det finns därför ett stort behov av att
möjliggöra fortsatt brukande av jord och skog i anslutning till ny infrastruktur för
att nå de politiska målen i livsmedelsstrategin samt nationella skogsprogrammet.
Förslag på uppdrag 2:

Trafikverket bör få i uppdrag att, i dialog med branschen, ta fram rutiner för
att säkra framkomligheten för lantbrukets maskiner på vägnätet och därmed
verka för genomförandet av den svenska livsmedelsstrategin och en stärkt
försörjningstrygghet.
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Motivering:

Allt fler lantbrukare ställs inför problem att ta sig till, från och mellan sina olika
fält. Det beror ofta på ogenomtänkta utformningar av farthinder som försvårar
eller i värsta fall omöjliggör en rationell tillgänglighet till sina olika brukningsenheter. Varje sak som försvårar brukandet försämrar lönsamheten och medverkar till
allt mindre brukad areal, vilket i förlängningen sänker landets försörjningstrygghet
eftersom lantbruk bygger på biologiska processer och årstider. I princip ingen
produktionsgren kan öka i väsentlig omfattning på kortare tid än ett år men för de
flesta är det ännu längre cykel.

Statens energimyndighet
• Regleringsbrev
Förslag på uppdrag:

Energimyndigheten ska redovisa vilka insatser myndigheten har genomfört
för att förenkla för små och medelstora företag samt hur myndigheten arbetar
för att utveckla sina tjänster, sin information och öka digital samverkan mellan
myndigheter för att möta behoven hos små och medelstora företag.
Motivering:

Syftet med uppdraget är att minska administrationen och kostnaderna för
regelefterlevnad samt att förenkla både tillgång på information och ansökningsoch rapporteringsprocesser.
Förslag på uppdrag 2:

Statistikproduktion
Energimyndigheten ska som ansvarig för den officiella energistatistiken
öka användbarheten av statistik om energianvändningen inom jordbruket.
Myndigheten ska redovisa energianvändningen inom jordbruket vartannat år.
Motivering:

Behovet av en tätare redovisning av jordbrukets energianvändning ökar med
anledning av att målen för fossilfrihet och hållbarhet behöver följas upp mer
regelbundet och med ett tätare tidsperspektiv än fem år. Redovisningen av
statistiken behöver även bli tydligare.
Förslag på uppdrag 3:

Energimyndigheten ska i samråd med Statens jordbruksverk och Livsmedelsverket
ta fram en nationell strategi för att säkra drivmedel till maskiner och kritiska
anläggningar inom livsmedelskedjan. Inventering av reservkraftaggregat och
lagringsmöjligheter på produktionsanläggningar samt en analys av drivmedelsbehovet bör ligga till grund för uppdraget.
Motivering:

Energiförsörjningen i hela livsmedelskedjan behöver stärkas och det är viktigt att
säkerställa att samhällsviktiga verksamheter i livsmedelskedjan prioriteras.
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Utbildningsdepartementet
Statens skolverk
• Regleringsbrev
Förslag på uppdrag 1:

Skolverket ska verka för att gymnasieskolor ska ha fungerande lokala programråd.
De företag som erbjuder arbetsplatsbaserat lärande, så kallade APL-värdar, samt
branschrepresentanterna i de lokala programråden ska ersättas för nedlagt arbete
och skolorna behöver därmed även få ett ökat anslag för arvodering till dessa.
Motivering:

För att säkerställa kvaliteten på naturbruksprogrammet behöver kontakten
mellan skolorna och näringslivet vara välfungerande, så att eleverna efter avslutad
utbildning står välrustade inför ett kommande arbetsliv i de gröna näringarna.
Förslag på uppdrag 2:

Skolverket ska verka för att införa riksrekrytering för naturbruksprogrammet, för
att ge skolorna bättre elevunderlag.
Motivering:

Skolor som erbjuder naturbruksprogrammet är inte jämnt fördelade över landet,
och den närmaste skolan är inte nödvändigtvis den som potentiella elever
önskar studera vid. Genom att införa riksrekrytering ökar sannolikheten att unga
människor väljer naturbruksprogrammet.

Socialdepartementet
Folkhälsomyndigheten
• Regleringsbrev
Förslag på uppdrag:

Folkhälsomyndigheten ska fortsätta att genomföra prövningar för tillstånd att
använda bekämpningsmedel (klass 1 So), alternativt meddela föreskrifter om
att länsstyrelsen ska erbjuda sådan utbildning, i enlighet med den bestämmelse
(13 a § i bekämpningsmedelsförordningen) som träder i kraft den 1 oktober 2021.
Motivering:

De prövningar som skett för tillstånd att använda bekämpningsmedel i
klass 1 So är i dag den enda möjligheten för såväl saneringsfirmornas personal
som landsbygdsföretagare att skaffa sig behörighet för att få hantera råttgifter
(möjligheten att utan Folkhälsomyndighetens kunskapsprov söka tillstånd hos
Arbetsmiljöverket för att få hantera vissa ämnen står endast öppen för dem
med behörighet för växtskyddsmedel). Myndigheten har skrivit en hemställan
med önskan om att Kemikalieinspektionen tar över detta ansvar – men tills
detta eventuellt sker behöver Folkhälsomyndigheten fortsätta att erbjuda
prövningarna – alternativt meddela föreskrifter om att länsstyrelsen ska göra det.
Råttor på landets gårdar kan orsaka enorma materiella skador, sprida smittor och
hota företagens möjlighet att leverera på den nationella livsmedelsstrategin.
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• Förordning:
Förslag på förändring:

Föreslår förändring redovisad i fetmarkerad text:
5 § Myndigheten ska verka för kunskapsutveckling och kunskapsförmedling samt
för nationell samordning inom området fysisk aktivitet. Myndigheten ska även
följa upp och analysera utvecklingen inom området. Myndigheten ska inom
området hälsosamma matvanor följa upp och analysera utvecklingen från ett
brett samhälleligt perspektiv samt förmedla kunskap för att skapa samhälleliga
förutsättningar för hållbara* matvanor i befolkningen.
* Med hållbarhet avses den fullständiga definitionen av begreppet. Det vill säga
ekonomisk, miljömässig och social – där hälsa ingår – hållbarhet.
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